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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 
 
Openbare raadsvergadering woensdag  26 oktober 2011,  aanvang 16.30 uur  
Afwezig m.k.: weth. Schroor en mevr. Riemersma. 
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEM
MING 
 

1.  Opening, vaststelling agenda en 
mededelingen 

  

a. Begroting 2012 GR Meerstad. 
Kenbaar maken van evt. wensen en 
bedenkingen.  

n.v.t.  De reactie van de PvdA wordt door het 
college meegenomen.  

b. Vaststelling handelingen 
Gemeenteraad 20-07-2011. 

Vastgesteld   

2.  Benoemingen    
a.  Benoeming van mevr. H. 

Rademaker tot voorzitter van de cie. 
Beheer en Verkeer.  

Benoemd   

3. Mondelinge vragen en 
interpellaties  

  

 n.v.t.    
4. Initiatiefvoorstellen   
 n.v.t.    
5. Ingekomen stukken   
a.  Lijst met ingekomen collegebrieven. 

+ Besluit bekrachtiging 
geheimhouding van 1 collegebrief  

 
 
Besloten  

 

b. 
 

Lijst met overige ingekomen 
stukken. 

  

6. Conformstukken      Moties/amendementen/ 
Stemming                          

a.  Krediet tijdelijke huisvesting en 
herbouw Gravenburgschool. 
GR11.2732321.  

Aangenomen  

b.  Wordt agendapunt 8e   
c. Wordt agendapunt 7b.    
 
7.  

 
1-minuut interventies  
 

  

a. Collegebrief  van 4 augustus 2011, 
‘Gebruik gif door gemeente’. 
 
 
 
 

n.v.t. Motie 1) van PvdD, GroenLinks en CDA 
‘Bijensterfte door Gifgebruik’ wordt 
aangenomen (voor: PvdD, GroenLinks, 
CDA, PvdA, S&S, SP en D66). 
Motie 2) van PvdD en GroenLinks 
‘Groningen Gifvrij’ wordt verworpen 
(voor: PvdD, GroenLinks en Stadspartij). 

b. 
 

Voorbereidingsbesluit Vishoek, 
Hoekstraat en Muurstraat. 

Aangenomen Toezegging weth. De Vries:  
Aan de raadscommissie zal een nota ter 
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GR11.2782980.  
 

bespreking worden voorgelegd met daarin 
de techniek van voorbereidingsbesluiten. 
Hierin wordt het aspect 
‘vertrouwelijkheid’ meegenomen.  

 
 8.  

 
Discussiestukken   

  
 

a.  (Voorstel herziening bruidsschat 
O2G2. GR11.2745980) 
 
 
 
 
 
 
 

Afgevoerd, 
komt 9 nov. 
terug in de 
raad  

Toezegging weth. Pastoor:  
De onderzoeksopdracht naar de 
vermogenspositie O2G2 zal zodanig op 
tijd beschikbaar zijn, dat de raadsleden 
zich hierover op 9 november 
(begrotingsraad) een oordeel kunnen 
vormen. Hierbij zullen de reacties van 
O2G2 en van VOS/ABB worden geleverd.  
(Streven is het onderzoek ½ december af 
te ronden). 

b. Collegebrief van 28 juni 2011 
‘Tegemoetkoming in de woonlasten 
voor kamerbewoners’. 
GR11.2662215.  

n.v.t. Motie 3) van S&S 
‘Tegemoetkomingsregeling 
kamerbewoners’ wordt verworpen (voor: 
S&S, Chr.Unie en Stadspartij).  

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Projectofferte ‘Herewegviaduct, 
alternatievenstudie vervanging’. 
GR11.2740653. 
 
 
 
 
 
 

Aangenomen Motie 4) van de Stadspartij ‘Behoud 
waardevolle cultuurhistorische elementen’ 
wordt ingetrokken. 
Motie 5) van de Stadspartij 
‘Herewegviaduct toekomstbestendig’ 
wordt ingetrokken.  
Motie 6) van de Stadspartij ‘Verplaatsing 
wissel Lodewijkstraat’ wordt 
ingetrokken.  

d. Collegebrief van 21 oktober 2011, 
‘Stedenband met Xi’an’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. Toezegging bgm. Rehwinkel: 
Aan de raad zal worden voorgelegd, een 
nota Stedenbanden met daarin 
overwegingen van het college en evt.  
mogelijkheden voor beëindiging.  
 
Motie 7) van Chr.Unie, PvdA, D66, 
GroenLinks en CDA ‘Gang van zaken 
Stedenband Xi’an’ wordt aangenomen 
(met algemene stemmen).  
Motie 8) van Chr.Unie, PvdA en 
GroenLinks ‘Stedenband Xi’an; 
democratie, mensenrechten en 
arbeidsomstandigheden’ wordt 
aangenomen (voor: Chr.Unie, PvdA, 
GroenLinks, D66, SP, S&S en PvdD). 
Motie 9) van de SP ‘Stedenband met 
Xi’an’ wordt verworpen (voor: SP).  
Motie 10) van de Stadspartij 
‘Heroverweging stedenbanden’ wordt 
verworpen (voor: Stadspartij, VVD, 
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CDA, S&S en PvdD). 
e.  
 
 

Kredietaanvraag aankoop kavels 
Meeroevers II, tweede tranche. 
GR11.2781216.  

Aangenomen Raad bekrachtigt de geheimhouding van 
het besloten deel. 

 


